
 תרושקתו תוחשרל ט"היב
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 "תרושקתו תותשר"ל ס"היבל םיאבה םיכורב

 תרגסמב םירנימסהו םיסרוקה גולטק תא שיגהל הזב חמש לטיגיד תרבח לש הכרדהה ףגא
 ."תרושקתו תותשרל ס"היב"

 ,ןולמ יתבב וא/ו הכרדהה זכרמב ונתני רשא ,םירנימסהו םיסרוקה רואת תא ליכמ הז גולטק
 .1989 רבמצד דעו 1989 ילוי םישדוחה תא הסכמה הכרדה תינכת ןכו

 תא םסרפנ ונא ,וניתוחוקל תושירדל תיברימ תונעהו הרקב ,רתוי בוט ןונכת רשפאל ידכ
 ךכו רתוי רחואמ בלשב (1990 ינוי דע 1990 ראוני) הינשה הנשה תיצחמל הכרדהה תינכת
 םינווגמ םירנימסו םיסרוק קפסל הנשה םג ךישמנ ונא .תוחוקלה יכרצל התוא םיאתהל
 תוילוהינו תויעצצקמ תויונמוימ חתפלו עדיה קימעהל ידכ ,ההובג תוכיאבו תונוש תומרב
 .תשרה לש ילמיטפוא לועפתו הרכהל

 יפ לע םיפסונ םירנימסו םיסרוק הנשה ךשמב םייקנ ,הז גולטקב םיעיפומה םיסרוקל טרפ
 .ףנעה תוחתפתהו השירד
 .052-548373 ןופלט ,הכרדהה זכרמל ורשקתה אנא םיפסונ םיטרפל

 ,הכרבב

 ץרפ לאונמע
 הכרדהה ףגא להנמ



 תרושקתו תותשרל ס"היב לש םיסרוק
 .9:00-16:00 תועשה ןיב םימייקתמ ,הכרדהה זכרמ ידי-לע םינגרואמה םיסרוקה
 שומישה תעב םג ודיב עייסת ,סרוקה ןמזב ךינחה תא הוולמה תורפסהו ,דעותמ סרוק לכ
 .דיתעב תכרעמב
 :ללוכ רואתה רשאכ ,םיאבה םידומעב אצמנ סרוק לכ לש רואת
 .םיירקיעה ויאשונו דעוימ סרוקה ימל - יללכ רואת *
 .סרוקב ףתתשהל ידכב שורדה םדקומ עדי - תומדקומ תושירד <
 .סרוקה ךשמ *
 .הילצרה ,הישעתה רוזא ,31 םילגה תורדשב אצמנה הכרדהה זכרמב םיכרענ םיסרוקה

 םוקמה םישרת



 םישדח םיסרוק
 :םישדח םיסרוק גולטקל םיפיסומ ונא הנשה
 :םייללכ םירנימס/םיסרוק -

 אפדתשסהא 5800 ד
 20 11אא5 -

 לטיגיד תרושקתב םירנימס/םיסרוק -
 וסוד או. אפדרשסהא אתו 8מ -

₪ 



 המשרה ירדס

 ספוטל אמגוד) בתכב השעת לטיגיד לש הכרדהה זכרמב םימייקתמה םיסרוקל המשרהה
 .ןופלטב וא (אבה ףדב עיפומ המשרה

 לטיגיד :ונתבותכ
 2033 .ד.ת
 46120 הילצרה
 052-5483753 :ןופלט
 052-5842530 .סקפ

 :םיאבה םיאנתה ומייקתה םא אלא סרוקל אובל ןיא
 .(בתכב וא תינופלט) לטיגיד לש הכרדהה זכרמ י"ע הרשוא תופתתשה .א
 .סרוקה רואתב תועיפומש יפכ ,תומדקומה תושירדה לכ תא םייק דימלתה .ב
 .סרוקה רובע םולשתה רבדב חוקלה ןמ בתכב תובייחתה הלבקתה .ג
 אל המשרה לוטיב .רשפאה לככ םדקומ הכרדהה זכרמל עידוהל שי המשרה לוטיב לע
 .סרוקה תליחת ינפל םימי עובש תוחפל השענ םא םולשתב בייוחי
 לש תויחד וא םילוטב ונכתיי ןכ ומכ .לטבתהל יושע טעומ וילא םימשרנה רפסמש סרוק
 .ונב תויולת ןניא רשא תוביסמ םיסרוק
 ,רשפאה לככ םדקומ םיסרוקל םשרהל םכל םיצילממ ונא ,הכרדהה זכרמב ונתוליעפ ןויסנמ
 .םכל םיאתמה דעומבו סרוקב םוקמ חיטבהל ידכ
 םאתהב סרוק ןימזהל םירשפאמ ונא ,םיפתתשמ לש לודג רפסמ חולשל םיניינועמל
 .חוקלה לצא ומייקל ףא םירשפאמו ,םייפיצפסה םהיכרצל
 ,םייוסמ סרוקל םשרנה לש המאתהה תדימ ,סרוקל המשרה יאשונב ץעווהל םינינועמה
 זכרמ יכירדמ םע חחושל םינמזומ ,ב"ויכו וב םידמלנה םיאשונה ףקיה ,תומדקומ תושירד
 .הכרדהה



 הכרדהה זכרמ - לטיגיד :לא
 2033 .ד.ת
 46120 הילצרה

 םיסרוקל םושירל השקב
 תא םושרל ינוצרב

 (תילגנאב אלמ םש)

 (תירבעב אלמ םש)

 סרוקל

 םיכיראתה ןיב םייקתיש

 .ומשרנ םהל םיסרוקה לש תומדקומה תושירדב םידמוע ונלש םידמעומה יכ םירשאמ ונא

 .תינובשח תאצמה דגנכ סרוקה תולע תא םלשל םיבייחתמ ונא וב
 תרחא ,שארמ עובש תוחפל עידוהל ונילע סרוקה דעומ תא תונשל וננוצרב םא יכ םיעדויו
 .םולשתב בייוחנ

 ןימזמה םש

 ןופלט

 תמתוחו המיתח

 תינובשח חולשמל תבותכ

 דוקימ
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 וללכ רואת

 ,תכרעמ-יחתנמל דעוימ הז 7
 ,םיבשחמ תוכרעמ ילהנמלו םינתינכות
 תוללוכה תוכרעמ םע דובעל םידיתעה
 יסרוקל אובמכ ,תשרב םיבשחמ רפסמ
 .רתוי םימדקתמ תרושקת
 קוקזש ימ לכ ןיינעל סרוקה לכוי ןכ ומכ
 .םינותנ תרושקת תוקינכטל יללכ אובמל

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תשרה יביכר =
 םימדומ -
 םינותנ תרבעהו גותימ תוכרעמ =

 זאזאספט6נצסא דס כ4148 6סאאא(גדזסא

 תשר תויגולופוט =
 - תימוקמ תרושקת תשר רואת -

 תדותתא פד
 .ו6ו1'ג1-ב תשר יביכר תריקס -

 תומדקומ תושירד

 תלעותה ברימ תא קיפהל תנמ לע
 עדי םיפתתשמל תויהל בייח סרוקהמ
 .בשחמ תוכרעמב יסיסב

 סרוקה ךשמ
 םימי השולש

| 
 ן |

 10641 4854 את10255 (1.4א) 2

 יללכ רואת

 תויורשפאה לע עדימ קפסמ הז סרוק

 הצק דויצו םיבשחמ רושיקב תונושה

 ביחרהל ותרטמ .תימוקמ תרושקת תשרב

 תשרה םוחתב םישודיח רוקסלו םיגשומ
 םייתאוושה םילכ ןתמ ךות ,תימוקמה
 .תרושקת תותשר םושיו ןונכת ךרוצל
 ,תותשר יננכתמו יחתפמל דעוימ סרוקה
 םיטקייורפ ילהנמו בשחמ תודיחי ילהנמל
 .תימוקמ תרושקת תשר תביבסב

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תויוחתפתהו םיכרצ תריקס .
 תונוש תשר תויגולונבט =
 השיג ירטשמ .

 .\א-ה םוחתב הניקת -
 תימוקמ תשרכ קא =
 םיקחורמ 1.4א5 ןיב רושיק -
 ןונכת ילוקיש =
 םיעוציב תכרעה =

 תומדקומ תושירד

 סרוק ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 ואדאספט6דוסא דס כד
 ליבקמ עדי ילעב וא 60אואוטאו6\וסא
 .תרושקתב דוסי יגשומ אשונב

 סרוקה ךשמ
 םיימוי

 ו



 יללכ רואת

 הניקתב ךרוצה תנבהל םילכ קפסמ סרוקה
 םינוש םינרצי לש דויצ רוביח םשל
 תא טרופמב ראתמו םינותנ תרושקתב
 בייחמ סיסבכ 05 לש תובכשה לדומ
 תוכרעמ ןיב תרושקת תותשר תמקהל
 ,05ן-ה תסיפת תא רקוס סרוקה .תורז
 תונושה תובכשה ידיקפת תא טרפמ
 .לדומה תרגסמב ומסרופ רבכש םינקתהו
 ינרצי תוזרכה תא סרוקה ראתמ ןכ ומכ
 .05ן-ב הכימתל ןתוביוחמו םיבשחמה
 להנמ ,בשחמ תודיחי להנמל דעוימ סרוקה

 אדיס דס 527166 161 4. אפתש0תא (5א) |

 וללב רואת

 תשר לש השידח היגולונכט ראתמ סרוקה
 תייגולונכט .םייונמה ןיב תיתרפס ןופלט
 םע הנורחאה תעב הצואת תרבוצ !5סא-ה
 תאז תשרל הצק ירצומ תגצה
 ,הבנ'גב המייקתהש דפ 86087 תכורעתב
 תונידממ תוברב תיתשת תנכה םעו
 םיסרוקה .ןפיו הקירמא ןופצ ,הפוריא
 ראתמ ,!פפא-ה תשר תיגולונכט תא םיגיצמ
 ,םילוקוטורפו םיקשממ טרפמ ,דוסי יגשומ

 תויורשפאהו םיתורשה ןווגמ ראתמ
 .ופפא-ה תרגסמב
 ,תרושקתב םיחמתמל דעוימ סרוקה
 ,בשחמ תודיחי ילהנמל ,תותשר יננכתמל

 ספתא 551 אז אד א60אא61 (08)) ו

 תרושקת תוכרעמ יחתנמל םיטקייורפ
 ןנכתל םדיקפתש הנכותו הרמוח ישנאלו
 .תורז תוכרעמ ןיב תרושקתב םימושיי

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תרושקתל םינקתב עקר =
 עקר תריקס ,05ו לדומ -
 יזיפה רשקה תבכש רואת -
 םינותנה רושיק תבכש רואת =
 דת א5ץ081-ה תבכש רואת -
 50880א-ה תבכש רואת =

 קתפ56אדאדוסא-ה תבכש רואת

 ריכהל םיניינועמה םיטקייורפ ילהנמו
 היתועפשהו 50א-ה תיגולונכט תא ןיבהלו
 .ןופלטה תשר ייונמו תרושקת תותשר לע
 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תיללכ עקר תריקס =
 דוסי יגשומ תרכה -
 הרוטקטיכרא =

 תויצרוגיפנוק
 םייזיפ םיקשממ =
 תונושה תובכשב םילוקוטורפ -
 םימייק םיקשממב הכימת -
 םימושי רואית -

 תוחתפתהה תומגמ תריקס

10 

 א קק1167וסא-ה תבכש רואת =
 םיבשחמה ינרצי תכימת =
 םלועב 051 בצמ תריקס =

 תומדקומ תושירד

 סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 ואדאספט6דוסא 10 418
 ליבקמ עדי ילעב וא 6סאואוטאו6גדוסא
 .תרושקתב דוסי יגשומ אשונב

 סרוקה ךשמ
 םימי השולש

 תומדקומ תושירד

 סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 זאזפספט6וסא 10 414 *

 ליבקמ עדי ילעב וא 6סאואוטאו6דוסא
 .תרושקתב דוסי יגשומ אשונב

 תלעותה אולמ תא קיפהל תנמ לע .
 .051 סרוק ירגוב תויהל יוצר סרוקהמ

 סרוקה ךשמ
 םימי השולש



 וללכ רואת

 הדובעה תונורקע תא ראתמ סרוקה
 תורשפאמה תוירוביצ תונמ גותימ תותשרב
 תיפרגואיג םיקחורמה םיבשחמ ןיב רוביח
 .םיקחורמ םיפוסמ ןיבל םניבו
 רוביחה ןפוא תנבהל םילכ הנקמ סרוקה
 תלוכי ,והנשמל דחא הצק ןיב יגולהו יזיפה
 ךרד םינוש םינרצי לש םיבשחמ דויצ רוביח
 .א 25 תותשר
 םיטביהו תויועמשמ לע סרוקה דמוע ןכ
 .א25 לוקוטורפב שומישב םיילכלכ
 ,בשחמ תודיחי ילהנמל דעוימ סרוקה
 תוכרעמ יחתנמ ,םיטקייורפ ילהנמ

 דובעל םירומאה וא םירבועה םינתינכותו
 גותימל תותשר תביבסב םימושי ןנכתלו
 .תונמ
 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 דוסי יגשומ תרכהו אובמ =
 םינותנ תרושקתב הניקת -
 א25 לוקוטורפ -

 םייזיפ םיקשממ
 116 1 ,1.\ל8 =

 (206) םיעובק םיצורע
 (8%6) םיגתוממ םיצורע -

 240 ךרד םיפוסמ רוביח

 16 אסא 61635 (6א4) .

 יללכ רואת

 ,8א תרוטקטיכרא תא ראתמ הז סרוק
 .מ.ב.י לש תותשרה תרוטקטיכרא איהש
 .הדי-לע םינתינה םינושה םיתורשה תאו
 םירחא םינרצי תכימת תראותמ ןכ ומכ
 רושיק תלוכי דחוימבו 5א-ל רושיקב

 ! .5א-ל
 יחתנמ ,הנכות יסדנהמל דעוימ סרוקה
 תרושקת ילהנמל ןכו םיתנכתמו תוכרעמ
 םהיתועידי תא ביחרהל םיניינועמה
 .8אא יאשונב
 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב

 5אא תסיפת =.

 םיירקיעה םיביכרמה =.

 תכרעמה יתורש .
 םיפסונ םירצומ -
 %א4- ל רושיקב םירחא םינרצי תכימת .
 5א4- ל 6 יבשחמ רושיק -
 םיידיתע תוחתפתה ינוויכ -

 תומדקומ תושירד

 סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 זאדאספט(6דסא דס 541 6ס0אוטא(תסא

 םדוק ןויסנ ןכו ליבקמ עדי ילעב וא
 .םיבשחמ תרושקתב

 סרוקה ךשמ
 םימי השולש

 םלועב תונמ גותימ תותשר .
 (א.75) תותשר ןיב רושיק -
 תנארשי ,תנרפיס .

 תומדקומ תושירד

 :םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 ואדאספט6וסא דס 04דג =

 ליבקמ עדי ילעב וא 6סאואוטאו6\דהסא
 תרושקתב דוסי יגשומ אשונב

051 > 

 סרוקה ךשמ
 םיימוי
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 וללכ רואת

 ואיבהש תוביסהו עקרה תא רקוס רנימסה
 ,םישיא םיבשחמל תרושקתה תוחתפתהל
 תוימוקמ תותשר לש היגולונכטה תא גיצמ
 ומכ .תרושקתל הנכותה יתורש תאו -ל
 תותשרה רנימסה תרגסמב תוגצומ ןכ
 .א6-ל רושיקל תוצופנה
 ,םישיא םיבשחמ ישמתשמל דעוימ רנימסה
 תותשר ילהנמל ,םידיתע םישמתשמל
 תא ריכהל םינינועמה תוכרעמ יחתפמלו
 םירצומהו םישומישה ,תויגולונכטה
 .םישיא םיבשחמ תרושקתל םימייקה
 :רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב
 [גא תיגולונכט תריקס -
 6-ל תימוקמ תשר ישומיש =

 אסא

 וללב רואת

 ןהל םינושה םינוכיסה תא גיצמ הז רנימס
 תא רקוסו ,םיבשחמ תותשר תופושח
 ןתינ םתרזעב םינושה םיעצמאהו תוכרעמה
 תא ןכו תותשרה תא חטבאלו ןגהל
 םשל החטבאה תוכרעמ םושיל תוטישה
 .תיביטקיפא הנגה תגשה
 ,םיבשחמ תותשר יננכתמל דעוימ רנימסה
 ,בשחמ תודיחי ילהנמל,תותשר ילהנמל
 םוחתב עוצקמ ישנאו תוכרעמ יחתנמ
 ןינועמש ימ לכו םיבשחמ תרושקת
 .תרושקת תחטבאב עדי תשיברב

 :תוירקיע תותשר תריקס =
 תשרל א.ס יתורש =
 96 תשר לוהינ .
 ?6-ל םימדומ <
 תרושקתל הנכות תוליבח -

 תומדקומ תושירד

 תלעותה ברימ תא קיפהל תנמ לע
 ירגוב תויהל םיפתתשמה לע רנימסהמ
 (המוד עדי ילעב וא) סרוקה
 ואדאספש(וסא דס סגד
 60 אואוטאו6גדוסא

 רנימסה ךשמ
 םימי השולש

 :הַז רנימסב םידמלנה םיאשונה ןיב
 םיבשחמ תותשר לש יללכ רואת =
 םינוכיס תרדגה =
 תרושקתה יעצמא יפל םינוכיסה גוויס +
 תשרל תורידחל תואמגוד =
 הנגה ינונגנמ רואת =
 תונוש הנפצה תוטיש רואת =
 שמתשמה יוהיזל םינונגנמ <
 תוינורטקלא תומיתח .
 081 לדומב תשרה תחטבא תרוטקטיכרא =
 החטבא ילהונ =
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 תומדקומ תושירד

 תלעותה ברימ תא קיפהל תנמ לע -
 ירגוב תויהל םיפתתשמה לע רנימסהמ
 זאדיאסטט6דוסא 10 ט4ד'ג סרוקה
 60 ואוטאו6דדסא
 תרושקתב ליבקמ יללכ עדי ילעב וא
 .םיבשחמ

 רנימסה ךשמ
 םיימוי



 כ6את1-צגא קתס6שת הא[

 יללכ רואת

 דעוימו 086-עאא תונוכתב קסוע הז סרוק
 םיברועמה תוברעמ יחתנמלו םינתינכותל
 תונכת תפשב םישמתשמו חותיפב
 עאא/צאופ תוכרעמב תכמתנה
 ₪560:-ב שומישה תולק תא שיגדמ סרוקה
 .תשרב תישעמ הדובע ןמזב
 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 כפ60-/)א לש תודחוימ תונוכת -
 ס60-/אא תונכית =

 קחורמ ץבוק לא השיג תוקינכט .א

 61 תועצמאב דג5א-10-185א תרושקת .ב
 תונכית תפש ךותמ הפוקש תרושקת .ג

 תכרעמ יתורשל האירק -
 תפש ךותמ הפוקש-אל תרושקת .ד

 תונכית
 תכרעמ יתורשל האירק -
 יגול רשק תמקה -
 הקיספ תועדוה -

 אדועסתא 801]08 תרדגה .ה

 פ6אעז-צגא אספת אגא א

 יללכ רואת

 ,םיבשחמ תוכרעמ ילהנמל דעוימ סרוקה
 ויהי רשא ,תוכרעמ יחתנמו םיתנכתמ
 תכרעמ לע חוקיפבו המקהב םיברועמ
 סח(
 לש לוהינבו הנקתהב קסוע הז סרוק
 .סז6₪- תכרעמ

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תויצרוגיפנוק =
 (הררוהו האלעה) 860% תנקתה -
 א-ב שומיש =
 תשר תולועפ תרקב =
 דיאסטפו 580011א6-ל םילכ =
 תשרב עדימ תחטבא =

 תומדקומ תושירד

 םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע .
 :(ליבקמ עדי ילעב וא)

 ואדאספש(דוסא 10 עד =
 60סאואטאו( סא
 עא א/צאופ 5צ5דגו אגא 0 אד |

 תלעותה אולמ תא קיפהל תנמ לע =
 :סרוקה ירגוב תויהל יוצר טרוקהמ
 סמ םחש-שה 3 2006

 סרוקה ךשמ
 םימי השימח
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 תומדקומ תושירד
 םיסרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע .

 :(ליבקמ עדי ילעב וא)
 ואדתסעט(דוסא דס כד =

 6סאואוטאו( אדוסא
 טדדו וקואס אופ גדדנתעפ 0% -
 שא א

 תיליע תונכת תפשב עדי ילעב -

 סרוקה ךשמ
 םימי השולש



 ךדתא]זא 15

 וללכ רואת

 ילהנמ ,תוכרעמ יחתנמל דעוימ סרוקה
 תביבסבש ,םיסונמ םישמתשמו תוכרעמ
 יתרש דיתעב ולעפי וא םילעופ םתדובע
 הצק יפוסמ רוביחל רושיק יעצמאכ םיפוסמ
 ןווגמ תא ריכהל םינינועמה ,תוספדמו
 םיפוסמה יתרשב םשייל ןתינש תויורשפאה
 .םהיגוסל

 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 םיפוסמה יתרש לש תויצקנופ

1 070001 
 הנקתה =
 םיימינפ םינותנ ינבמ תרכה =

 וללכ רואת

 תרבח לש תשרה תרוטקטיברא איה סאא
 פפסאפז-ה ירצומב תמשוימה םוסו1
 .םינושה
 תרוטקטיכרא תא ראתמ הז יתרואית סרוק
 תא םג ןכו תונושה היתובכש לע פאג-ה
 תשר תרגסמב םינתינה םינושה םיתורשה
 .פאא-ה תרוטקטיכראב היונבה
 יחתנמ תרושקת יסדנהמל רעוימ סרוקה
 ביחרהל םינינועמה םיתנכתמו תוכרעמ
 לש םיימינפה םינבמב םהיתועידי תא
 .סטסאפַד תותשר יביכרמ
 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 א-ה תשיפת -
 םדופתאפז-ב םינותנ ינבמ תרבה -
 051-ו א 5-ל ןילמוג וסחי -

 םינותנה תמירז ןפוא דומיל -
 םישמתשמ יפוסמל םיקשממ תרדגה =

 תוספדמלו
 הפ פ58 ד +
 תוירקיע לוהינ תויצקנופ -
 תולקת רותיאל תויסיסב תוקינכט =

 תומדקומ תושירד

 סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע =
 (ליבקמ עדי ילעב וא)
 פה אטדרשסהא טגא -- אגא או

 סרוקה ךשמ
 םימי השימח

 כוסד 1 אטישסתא 3%

 תונושה תובכשב המירז תרקב -
 תונושה תובכשה לש םינותנה ינבמ -
 הבכשו הבכש לכב תונושה תויצקנופה =
 תשרה יתורש -
 תשרל רושיקה ינונגנמ לש יללכ רואת -

 אא

 תומדקומ תושירד

 סרוק ירגוב תויהל םיפתתשמה לע .
 ואדאססט(דוסא ד0 טאדיא
 6סואוטאו6אדהסא
 תרושקתב ןויסנ ןכו ליבקמ עדי ילעב וא
 .םיבשחמ

 סרוקה ךשמ
 םיימוי



 יא /51-פ 6 ד 566 אדא /

 וללכ רואת

 םימוחתה ןווגמב הנבה הנקמ סרוקה
 תשרל שגא יבשחמ רוביח םירשפאמה
 .1884א8ד תמגוד (ק8סא) תונמ גותימ
 ילהנמו תותשר ילהנמל דעוימ סרוקה
 יבשחמ תשר תלעופ םנוגראבש תוכרעמ
 ץאא-1ו 98| רצומה תרזעבו ק8פא ךרד צא
 םיטקייורפ יננכתמל סרוקה דעוימ ןכ
 ריכהל םינינועמה עגא תביבסב תרושקתב
 אא רוביחל תויורשפאהו םיכרדה תא
 .081 תרזעב
 :סרוקב םידמלנה םיאשונה ןיב
 תויורשפאה ןווגמ תרכהל םילכ ןתמ =

 ץאא/98| רצומב

 תחת הדובעל היצרוגיפנוק תינבו הנקתה =
 אגא

 תשרה לוהינ ירצומ ךותמ הרקבו חוקיפ -
 עגא/8| לש
 288 ךרדו ץגפ ךרד א29 רשק תמקה
 ץאא/281 יתוריש ךרד הנכת תביתכ
 א29-ו א 25 םילוקוטורפל

 ךות תשרב תולקתו תויעב רחא בקעמ -
 1000886% ד'851%-ב שומיש

 ןנורתפל ךרדהו תוינייפוא תויעב יוהז -
 עגא/98| לש םיירקיע םינותנ הנבמ יוהז -
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 תומדקומ תושירד

 וא) סרוקה ירגוב תויהל םיפתתשמה לע
 :(ליבקמ עדי ילעב
 לש תיללכ הרכהל א 5-ב דוסי סרוק -

 ץ85א-ה תביבס
 66 -/4א אפדושסתא סרוק -
 וא

 עא תביבסב תיליע הפשב תונכתב עדי -
 טדדוולוא6 טגופ :5דיטתמפ ץאסא| סרוק
 עגא 18
 סרוק ירגוב יוצר
 6 א 306 א אואווא6

 סרוקה ךשמ
 םימי השימח




